
 
 

II. Aplica�ii propuse pentru rezolvare 
 

1. Din experien�a personal� prezenta�i un proiect. Justifica�i de ce exemplul prezentat 
poate fi privit ca un proiect. 

 
2. Explica�i de ce trebuie elaborat mai întâi  planul strategic �i abia dup� aceea panul 

tactic. Analiza�i diferen�ele dintre aceste dou� tipuri de planuri. 
 

 
3. Dou� opera�ii, A �i B, necesit� 24, respectiv 36 de unit��i de timp pentru execu�ie. 

Ini�ial cele dou� opera�ii sunt planiifcate a fi executate succesiv, B dup� A, ceea ce 
face ca timpul total   necesar s� fie de 60 de unit��i. Ar�ta�i grafic modul în care se 
pot suprapune cele dou� activit��i pentru a se reduce durata de execu�ie la 48 unit��i 
de timp. Analiza�i: 
• Consecin�ele manageriale; 
• Modul de utilizare a resurselor. 

 
4.  Fabricarea a patru piese pe trei ma�ini 

 
În fabricarea pieselor unui produs, ansamblul final (care este testat cu un aparat de m�sur� 

f�cut special) este compus din dou� p�r�i: 
 
1. Componenta D 
2. Al doilea ansamblu 
 
Al doilea ansamblu este compus din dou� p�r�i: 

1. Componenta C 
2. Primul ansamblu 

Primul ansamblu este format din dou� componente: 
1. Componenta A 
2. Componenta B 

Pentru a produce aceste componente trebuie ob�inute 3 ma�ini speciale care prelucreaz� 
componentele dup� cum urmeaz�: 
Prima ma�in� produce componenta A 
A doua ma�in� produce componenta B 
A treia ma�in� produce componenta C �i D 
 

Fiecare component� este testat� înainte de a fi asamblat� cu alt� component� sau articol, 
dar aparatul de testare este presupus a fi disponibil pentru toate testele cu excep�ia testului final, 
unde trebuie confec�ionat aparatul de m�sur� special. Proiectul acestui aparat de m�sur� special 
este cunoscut de la începutul întregului proiect. Activit��ile implicate în proiect sunt: 
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Nr. 
crt. Activitate Durat� 

(în zile) 
1 Ob�inerea primei ma�ini 2 
2 Ob�inerea celei de-a doua ma�ini 3 
3 Ob�inerea celei de-a treia ma�ini 2 
4 Fabricarea componentei A 2 
5 Fabricarea componentei B 2 
6 Fabricarea componentei C 3 
7 Fabricarea aparatului de m�sura final 20 
8 Testarea componentei A 3 
9 Testarea componentei B 4 
10 Testarea componentei C 3 
11 Ob�inerea primului ansamblu 3 
12 Testarea primului ansamblu 5 
13 Fabricarea componentei D 8 
14 Testarea componentei D 20 
15 Ob�inerea celui de-al doilea ansamblu 7 
16 Ob�inerea ansamblului final 3 

  
Cerin�e: 

1. Face�i un program care s� arate intervalele în care activit��ile trebuie s� fie executate 
astfel încât proiectul s� fie terminat în timpul minim posibil. 

2. Desena�i o diagram� cu bare pentru proiect. 
 

5.   Nou� re�ele 
Desena�i urm�toarele 9 situa�ii (deoarece ele formeaz� partea unei re�ele mai mari nu 

trebuie s� existe neap�rat un unic nod de start sau de final). 
1. Activitatea K depinde de activit��ile A �i B 
2. Activit��ile K �i L depind de activit��ile A �i B 
3. Activitatea K depinde de activit��ile A �i B iar activitatea L numai de activitatea B 
4. Activitatea K depinde numai de activitatea A dar activitatea L depinde �i de A �i de B 
5. Activitatea K depinde de activit��ile A �i C iar activitatea L de activit��ile B �i C 
6. Activitatea K depinde de activit��ile A �i C, activitatea L de activit��ile B �i C �i 

activitatea M depinde numai de activitatea C 
7. Activitatea K depinde de activitatea A, activitatea L depinde de activitatea B iar 

activitatea M de activit��ile A, B �i C 
8. Activitatea K depinde de activitatea A, activitatea L depinde de activit��ile A �i B iar 

activitatea M de activit��ile B �i C 
9. Activitatea K depinde de activitatea A, activitatea L depinde de activitatea A �i B iar 

activitatea M de activit��ile A, B �i C 
 
6. Problema unei funda�ii  
La efectuarea unei construc�ii, pentru a putea turna betonul trebuie excavat p�mântul �i 

montate cofrajele. Cele trei activit��i au urm�toarele durate: 
Activitatea Durata (zile) 

Excavarea funda�iei 24 
Montarea cofrajelor 12 
Turnarea betonului 18 
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Dac� cele trei activit��i sunt efectuate una dup� alta, fiecare activitate trebuind s� fie 
terminat� în totalitate înainte de a începe urm�toarea, atunci timpul total în care s-ar efectua 
proiectul ar fi de 54 de zile. Pentru a reduce acest timp s-a decis s� se înceap� montarea 
cofrajelor dup� excavarea doar a unei p�r�i din funda�ie �i turnarea betonului dup� montarea doar 
a unei p�r�i din cofraje. Desena�i diagrama A�A pentru situa�ia când activit��ile ar începe dup�: 

1. o jum�tate 
2. o treime 
3. un sfert 

din execu�ia activit��ii anterioare. Presupunem c� este disponibil� doar o echip� care excaveaz� 
funda�ia, doar o echip� care monteaz� cofrajele �i doar o echip� care toarn� betonul �i c� aceste 
echipe nu pot fi divizate. Calcula�i durata total� de execu�ie în fiecare din cele trei cazuri �i apoi 
exprima�i-o ca procent din durata ini�ial� de 54 de zile. 
 

7. Diagrama Gantt 
Desena�i re�eaua dat� prin: 

 Activitatea Activit��ile 
Succesoare Durata 

 A D,E 4 
START B F,C 6 

 C G 2 
 D L 3 
 E H 8 
 F H,K 9 
 G L 10 
 H L 6 
 K L 8 

FINISH L - 1 
 
Analizati aceasta retea si desenati diagrama Gantt. 
 
8. Repara�ia ma�inilor unelte 
 
Desena�i re�eaua corespunz�toare situa�iei urm�toare: 
Într-o uzin� sunt trei ma�ini unelte care trebuie mutate de pe soclurile lor pentru a fi 

modificate �i apoi reinstalate. Presupunând c� exist� o singur� echip� care poate executa mutarea 
ma�inilor, un singur mecanic care �tie s� efectueze modific�rile �i o singur� echip� capabil� s� 
reinstaleze ma�inile. 

Activit��ile implicate: 
Demontarea primei ma�ini 
Demontarea celei de-a doua ma�ini 
Demontarea celei de-a treia ma�ini 
Modificarea primei ma�ini 
Modificarea celei de-a doua ma�ini 
Modificarea celei de-a treia ma�ini 
Instalarea primei ma�ini 
Instalarea celei de-a doua ma�ini 
Instalarea celei de-a treia ma�ini 
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9. Re�eaua X 
 
Dependen�ele, durata �i resursele necesare pentru activit��ile unui proiect sunt: 

 Activitatea Activit��ile 
Succesoare Durata 

 A D,E 4 
Deschiderea B E 3 

 C G 5 
 D F,G 7 
 E H,J,K 2 
 F N 2 
 G L 6 
 H L 4 
 J M,N 9 
 K M,N 12 
 L - 4 

Închiderea M - 8 
 N - 3 

Desena�i re�eaua corespunz�toare �i analiza�i-o. 
 

10. Re�eaua Y 
Dependen�ele, durata �i resursele necesare pentru activit��ile unui proiect sunt: 
 

 Activitatea Activit��ile 
Succesoare Durata 

 A H,L 43 
 B J,L 40 

C K,L 16 Deschiderea D L,M 37 
 E L,N 30 
 X T,Y 0 
 Z  165 
 H P 30 
 J Q 29 
 K R 40 
 L P,Q,R,S,T 2 
 M S 70 
 N T 62 
 P - 45 
 Q - 60 

R - 70 Închiderea S - 35 
 T - 45 
 Y - 30 

 
Desena�i �i analiza�i re�eaua. 
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11. Se consider� proiectele date prin urm�toarele liste �i activit��i: 
a) 

Act. Activit��i 
direct 
precedente 

Durata 
(zile ) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

- 
- 
B 
A 
A 

C,D,E 
C 

1 
3 
5 
4 
5 
3 
1 

 
b) 

Act. Activit��i. direct 
precedente 

Durata 
(zile) 

A - 3 
B - 5 
C - 3 
D B 2 
E A,B 7 
F C 2 
G D,E 1 
H G 4 
I G 2 
J D,F 5 

 
Pentru fiecare din ele: 

1) Trasa�i re�eaua coordonatoare AoA (revede�i modul în care a fost construit� re�eaua AoA 
în materialul prezentat. Respecta�i regulile �i recomand�rile f�cute acolo! Succes!) 

2) Efectua�i pasul înainte �i calcula�i termenele timpurii de producere a evenimentelor 
re�elei construite (EET). Care este durata minim� de execu�ie a proiectului? 

3) Efectua�i �i pasul înapoi calculând termenele târzii de producere a evenimentelor re�elei 
(LET). Identifica�i activit��ile critice. Se va observa c� suma duratelor activit��ilor critice 
este egal� cu durata minim� de execu�ie a proiectului. Considera�i �i alte succesiuni de 
activit��i – fiecare succesiune începând din nodul ini�ial al re�elei �i sfâr�ind în nodul 
final. În fiecare succesiune însuma�i duratele de execu�ie ale activit��ilor componente. 
Compara�i aceste durate totale cu durata drumului critic = durata minim� de execu�ie a 
proiectului. Ce constata�i? 

4) Calcula�i termenele EST,LST,EFT,LFT precum �i rezerva total� a fiec�rei activit��i din 
proiect. Înscrie�i aceste termene într-un tabel a�a cum s-a ar�tat în material.Care din cele 
patru termene se iau direct din re�eaua coordonatoare? 

5) Pe baza calculelor f�cute desena�i o diagram� GANTT  considerând c� toate activit��ile 
proiectului vor începe la termenul timpuriu rezultat din re�ea. 

6) O chestiune general�: Dup� cum a�i v�zut, activit��ile critice au termene precise de 
începere �i terminare, orice abatere având consecin�e negative asupra termenului final. 
Pentru o activitate necritic� X, analiza ofer� un termen timpuriu de începere �i unul târziu 
de terminare. La ce termen crede�i dvs. c� va fi început� activitatea X în faza de realizare 
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efectiv� a proiectului? Se poate întârzia începerea ei? Dar pe parcurs pot fi admise 
înt�rzieri? În calitate de coordonator, ce indica�ii a�i da persoanei sau echipei care 
r�spunde de realizarea activit��ii X? 

7) S� presupunem c� în proiectul b) duratele unor activit��i nu au fost corect estimate. Cu 
siguran�� schimb�rile vor duce la modificarea unor termene, ale unor rezerve, chiar a 
duratei de execu�ie �i a drumului critic. Discuta�i efectele urm�toarelor situa�ii: 

i) Duratele activit��ilor C �i J se reduc cu câte o zi (celelalte durate neschimbate); 
ii) Durata activit��ii F se dubleaz� (celelalte durate neschimbate) ; 
iii) Se reduc duratele activit��ilor E �i H cu câte o zi �i cresc duratele activit��ilor D �î 

J cu câte dou� zile (celelalte durate neschimbate). 
        8) Pentru ambele proiecte desena�i re�eua AoN �i faceti calculele necesare. 
 


